WE WRZEŚNIU
U PRZYJACIÓŁ
Witamy w nowym roku szkolnym 2021/ 2022.
Czas na nowe przygody!

Co przyniesie ten miesiąc? 

1.Witajcie w przedszkolu!
Co to za miesiąc,
który niesie grzyby
i wrzosy liliowe w lesie?

W trakcie realizacji tematu:
 przypomnimy i utrwalimy zasady i zwyczaje panujące
w przedszkolu,
 opracujemy kodeks grupowy,
 będziemy doskonalić naszą współpracę podczas zabaw
integracyjnych,
 weźmiemy udział w zabawach muzyczno – ruchowych,
 porozmawiamy o wakacyjnych podróżach,
 popracujemy nad rozwijaniem zainteresowania literaturą dziecięcą.

2. Droga do przedszkola
Czarno – biała w paski cała
zamiast biegać po Afryce
przejść pomaga przez ulicę.

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 utrwalimy zasady poruszania się w pobliżu jezdni,
 rozwiniemy zainteresowanie ruchem drogowym,
 poznamy różne środki komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 poznamy ciekawostki związane ze specjalistycznymi samochodami
i ich znaczeniem dla społeczeństwa,
 popracujemy nad rozwojem słuchu fonematycznego,
 będziemy rozwijać sprawność fizyczną,
 wykonamy sygnalizatory świetlne z użyciem farb,
 nauczymy się fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej:
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

3. Jakie są moje supermoce?
15 września obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Kropki.
Jest to święto kreatywności,
odwagi i zabawy.

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 usprawnimy aparat artykulacyjny,
 utrwalimy nazwy części ciała,
 będziemy pracować nad rozwojem logicznego myślenia,
 będziemy dążyć do zrozumienia własnej indywidualności podczas
obchodów Dnia Kropki, ,
 poznamy podstawy kodowania,
 rozwiniemy koordynację słuchowo-ruchową podczas zabaw
muzyczno – ruchowych,
 poznamy rolę psów w pracy Policjantów,
 poszerzymy wiedzę na temat naukowców i laboratiów oraz
właściwości witamin podczas zajęć Labolo
 wystartujemy w Olimpiadzie Przedszkolaków online – Veoliada2021,

 nauczymy się piosenki „ Każdy jakiś talent ma”:
Każdy jakiś talent ma,
masz go ty i mam go ja.
Trzeba tylko odkryć to,
śmiało zrobić pierwszy krok.
Ref. Gdy połączymy kropek wiele,
od razu będzie nam weselej.
Dobrze się dzielić talentami,
dobrze się dzielić tym, co mamy.
Gdy połączymy kropek wiele,
od razu będzie nam weselej.
Dobrze się dzielić talentami,
dobrze się dzielić tym, co mamy.
Każdy jakiś talent ma,
masz go ty i mam go ja.
Niech rozkwita w nas jak kwiat,
by się cieszył nimi świat.
Ref. Gdy połączymy kropek wiele…
 poznamy ciekawostki na temat akordeonu – udział w koncercie.

4. Nadeszła jesień

Jak się nazywa ta pora roku,
co ścieli liściasty dywan wokół?

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 wybierzemy się na spacer do pobliskiego paku,
 wyrazimy obserwacje i przeżycia w ekspresji plastycznej,
 rozbudzimy zainteresowanie figurami geometrycznymi,
 poszukamy różnic w wyglądzie parku i lasu,
 zapoznamy się z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi,
 utrwalimy nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy,
 będziemy słuchać książek i opowiadań związanych z jesienią,
 wykonamy gimnastykę buzi i języka poprzez różne ćwiczenia,
 zaprosimy symbole jesieni na matę do kodowania,
 będziemy rozwijać umiejętność zapamiętywania słów i melodii
piosenki:

I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło.
II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały.
III. Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają.
 uczcimy tańcami i piosenkami ważne dla nas święto - Dzień
Przedszkolaka.

5. Co robią zwierzęta
jesienią?

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę,
zbieram orzeszki, kiedy je zobaczę.
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę.
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę.

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 będziemy usprawniać nasze ciała podczas zabaw ruchowych oraz
zadań z Veoliady,
 popracujemy nad umiejętnością liczenia,
 poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,
 rozwiniemy poczucie rytmu podczas zabaw z muzyką i tańcem,
 popracujemy nad rozwijaniem spostrzegawczości, pamięci
wzrokowej oraz orientacji przestrzennej podczas gier i zabaw ,
 zwrócimy uwagę na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt
przed nadejściem zimy,
 będziemy usprawniać aparat artykulacyjny oraz wydłużać fazę
wydechu,
 połączymy ze sobą różnorodne materiały w pracy plastycznej,
 będziemy rozwijać spostrzegawczość podczas kodowania na macie,
będziemy kontynuować naukę kodowania,
weźmiemy udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania,

nauczymy się słów piosenki:
Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.
Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Czego chcecie, to wam da.
Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rude łapki,
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki.
Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik – myk! Hyc – hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!
Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kila ładnych szyszek.
Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam,
Fik – myk! Hyc – hyc!
Były szyszki, nie ma nic!

zacieśnimy kontakty interpersonalne z grupą poprzez wspólne
organizowanie zabaw ruchowych.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
 Międzynarodowy Dzień Kropki 2021 - 15 września,
 Labo Odkrywcy - „Wyjątkowi Polscy Naukowcy” - 16 września,
 Koncert „Poznajemy instrumenty - akordeon” - 17 września,
 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września,
 Pierwszy dzień jesieni - 23 września,
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 27 września.
Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
 Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom,
 Kodowanie na dywanie,
 Veoliada 2021,
 innowacja„Przyjacielska gimnstyka buzi i języka”,
W codziennej pracy:
 Dziecięca matematyka,
 aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
 Metoda RuchuRozwijającego Weroniki Sherborne,
 elementy z metody gimnastyki twórczej R. Labana,
 Metoda Pedagogiki Zabawy Klanza.

